
Børnehavegrupperne er for børn i alderen 3-5 år. I hver gruppe er der 
ca. 20-24 børn med 3 faste voksne tilknyttet.  
 
I børnehavegrupperne vægter vi tydelige og synlige voksne, som 
skaber en tryg og forudsigelig hverdag for børnene.  
Vi har fokus på, at der er plads til det enkelte barn, og at man lærer at 
acceptere hinandens forskellige styrker og svagheder. 
Der er plads til, at børnene kan udvikle sig og styrke deres færdigheder 
fx at være selvhjulpen. 
Vi tilbyder alderssvarende udfordringer og lægger vægt på at styrke de 
sociale relationer. 
 
Forældresamarbejde: 
Vi har fokus på et forældresamarbejde, som bærer præg af tillid og 
gensidig respekt. 
 
Dit barns hverdag:  

 Vi spiser formiddags frugt ca. kl. 9.00, frokost ca. kl. 11.30 og 
eftermiddagsmad omkring kl. 14.00. 

 Vi har middagssamling hver dag.  

 Børnene kommer ud hver dag. 

 I bestemte uger arbejder vi med temaer. (Se årsplan) 

 Vi har en kreativ dag om ugen. 

 Vi har en fast turdag om ugen. 

 Fredag formiddag er børnene på legepladsen, da stuerne 
skiftevis har møde. 

 Hvis dit barn stadig har brug for at sove til middag, vil dette 
være en mulighed - dog ikke på vores turdag.  

 
Når jeres barn starter i en af børnehavegrupperne, er der nogle 
praktiske informationer, som I gerne må være opmærksomme på.  
 
 
 
 

 
 
Praktiske informationer:  

 Vi tilbyder samtaler efter behov. 

 Over barnets garderobe er der en skiftetøjskasse, hvori der 
skal være: 2 sæt strømper, 2 par bukser, to bluser og to sæt 
undertøj. 

 En gang hver måned er der legetøjsdag, hvor dit barn må 
medbringe et stykke legetøj. 

 Alle informationer, som vedrører jeres barns hverdag, kan I 
finde på tavlerne udenfor stuen. 

 
Aktiviteter: 
 
Turdag: 
Når jeres barn skal på tur, skal I sørge for, at barnets taske er pakket 
med en drikkedunk med vand, skiftetøj, madpakke og evt. bleer. Hvis 
barnet afleveres før kl. 8.30, sørger personalet for, at madpakken 
kommer med i rygsækken. Er I i tvivl, er I velkomne til at spørge 
personalet. 
 
Årsplan for pædagogiske aktiviteter: 
Årsplanen indeholder de temaer, vi arbejder med i løbet af året. De 
tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. 
 
Dokumentation: 
Vi dokumenterer vores hverdag i mappen på gangen samt i den 
digitale billedramme. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer: Sociale 

kompetencer, Sprog, Natur og naturfænomener, Kulturelle udtryksformer, 
Krop og bevægelse og Personlig udvikling. 

 
 
 
 

 
 



Praktiske oplysninger. 
 
Telefon nr. til Dagmargården: 75 92 29 00 + lokal nr. til dit barns stue. 
Mail: dglt@dagmar-gaarden.dk. 
Hjemmeside: www.dagmar-gaarden.dk 
 
Åbne/lukke: 
Dagmargården har åben mandag til fredag mellem 6.15 og 17.00 
 
Der åbnes om morgenen på 1. sal hos 1000 Fryd. Børnene fordeles i huset 
mellem ca. 7.30 og 8.00 
Der serveres morgenmad hos 1000 Fryd mellem 6.15 og 7.30. 
 
Der lukkes på 1. sal hos Sommerfugle / Spirene, hvor alle børn fra huset 
samles kl. 16.00. 
Når vejret tillader det lukkes ude i haven. 
 
NB! Husk at strege dit barns navn ud når du henter det, så personalet ikke 
bliver i tvivl om, barnet stadig er i Dagmargården. 
 
Sygdom/fridage: 
Er jeres barn syg eller i holder en fridag, skal I helst ringe så tidligt som muligt 
til barnets stue - dog senest kl. 9.30. 
  
Turdage: 
Børnehavebørnene medbringer praktisk madpakke til turdagene. Maden skal 
være let for barnet at spise ude i naturen.  
Hvert barn har en drikkedunk med eget navn. 
 
Om sommeren smøres alle børn hjemmefra med solcreme. Børnene smøres i 
Dagmargården, når vi går ud over middag. 
 
Anden information du/I har brug for: 
I er til en hver tid velkommen til enten at spørge medarbejderne på jeres 
barns stue eller en anden i huset, hvis der er noget, I er i tvivl om. 
 
 
Med venlig hilsen  
Dagmargården  

 

 

 

 

Velkommen i børnehaven 

Bamserne og Mariehønsene. 
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